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Inleiding

Het programmaonderdeel Groenbewust Stedelijke Vernieuwing mobiliseert groen kennis en de
toepassing daarvan in de stedelijke omgeving door het betrekken van burgers bij het vergroenen van
hun omgeving en door vergroening van het onderwijs in stedelijke vernieuwing.
In het afgelopen half jaar zijn flink wat deelprojecten van start gegaan. De tussentijdse resultaten
hebben de verwachtingen overtroffen. Met name het aantal samenwerkingsverbanden is in korte tijd
erg groot geworden. Studenten hebben aan meer dan tien deelprojecten deelgenomen. De
samenwerking betreft zowel opleidingen (van Basisonderwijs tot Hoger onderwijs) als
maatschappelijke organisaties en overheden.
Het curriculum van Hogeschool Van Hall Larenstein (opleiding Tuin- en Landschapsinrichting) biedt
goede mogelijkheden om studenten in die samenwerking te betrekken. Een aantal participatieve
trajecten kunnen een vaste plaats in het curriculum krijgen zodat de relatie tussen de opleiding en de
samenleving versterkt kan worden. We zoeken nog naar een goede afstemming met programma’s van
betrokken opleidingen.
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Voortgang

Inmiddels is de eerste minor Regie Stedelijke Vernieuwing afgerond en zijn inleidingen verzorgd voor
de 6 bij de minor aangesloten opleidingen. De volgende minor gaat in september van start. Voor het
dictaat Groenbewust Stedelijk Vernieuwen is een voorlopige inhoudsopgave gemaakt op basis van
interviews met studenten en docenten van betrokken opleidingen.
Samen met de gemeente Arnhem zijn een aantal participatieve trajecten opgestart en gedeeltelijk
afgerond. Zo hebben studenten van het derde studiejaar samen met Kunstbedrijf Arnhem een
werkconferentie voorbereid voor natuurlijk spelen in de Vogelaarwijk Presikhaaf. Genodigden waren
burgers en betrokken ambtenaren.
Studenten hebben voor de stichting wAARDE onder de naam The Wildside jongeren in Presikhaaf
geïnterviewd en daarbij in guerrillagardening-acties een aantal bomen geplant.
Daarnaast hebben studenten voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Arnhem een draaiboek
geschreven voor natuurkampen waar leerlingen van Arnhemse basisscholen aan kunnen deelnemen.
Deze kampen worden samen met studenten van MBO Helicon utgevoerd.
Onvoorzien begeleiden studenten In Duiven leerlingen van basisschool De Wiekslag bij de
herinrichting van het schoolterrein. Op initiatief van Woningcorporatie Vivare en de gemeente Duiven
begeleiden studenten leerlingen van VMBO Candea bij ideeën voor een Kijk- en Doeroute.
Ook onvoorzien zijn samenwerkingen tot stand gekomen met andere Hogescholen: In samenwerking
met de NHTV levert Hogeschool Larenstein een bijdrage aan de vergroening van de cursus KiDS
(kinderen in de stad). Vanaf 2010 werken studenten van Van Hall aan de Brabant Academy (een
samenwerking tussen Hogescholen en private partijen). Onder leiding van ingenieursbureau DHV
werken studenten van verschillende opleidingen aan nieuwe methoden van wijkbeheer en
wijkvernieuwing.
In verschillende afstudeerprojecten krijgt de communicatie met de burger extra aandacht. Zo is zojuist
een Student afgestudeerd op het betrekken van burgers bij het speelruimteplan van de gemeente
Cuijck. In Januari is een studente begonnen met het reconstructieplan van het Oosterpark in
Amsterdam. Communicatie met de burger staat daarbij hoog op de agenda.
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Het effect van de subsidie is dus een sterke intensivering van samenwerking en kennisuitwisseling met
opleidingen, burgers en maatschappelijke organisaties. Hierbij valt op dat met name de samenwerking
met niet-groene organisaties als Woningcorporaties, basisscholen en diensten maatschappelijke
ontwikkeling versterkt is. Hiermee vergroot de Hogeschool in de regio haar naamsbekendheid en
worden studenten zich sterker bewust van hun bijdrage aan de maatschappij.
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Vernieuwing

Met het programmaonderdeel worden een aantal vernieuwingen gerealiseerd:
Ten eerste het stimuleren van een proactieve houding van groene studenten. Door actief te zijn in
participatietrajecten draagt de opleiding en haar studenten bij aan bewustzijn van en draagvlak voor
groen bij jong en oud.
Daarnaast werkt de opleiding aan het onder de aandacht brengen van de waarde van groen door de
samenwerking op te zoeken met niet-groene organisaties.
Tot slot door het toepassen van vernieuwende participatievormen als guerillagardening en spelvormen
als The making of en community-art. Deze dynamische werkvormen geven nieuwe impulsen aan het
imago van het stedelijk groen.
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Adviezen adviescommissie

De adviezen van adviescommissie conform de beschikking van juni 2009 worden als volgt opgevolgd:
Tot op heden is door de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties en scholen groene
kennis gedeeld met burgers en specifiek jongeren. Dit is tot uitdrukking gekomen in de
werkconferentie in Presikhaaf, diverse workshops met basis- en middelbare scholen en het deelproject
The Wildside.
Bij verschillende samenwerkende partijen lopen (V)MBO-leerlingen stage. Deze zijn via de
samenwerking in contact gekomen met groene kennis. We nemen in dit project geen specifieke
verantwoordelijkheid in het creëren van dergelijke (maatschappelijke) stageplaatsen.
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Wijzigingen

Zoals al bij de start van het project aangegeven is ook Saxion partner in dit project geworden. Dat is
inmiddels geformaliseerd middels een samenwerkingsovereenkomst. We hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de fouten uit de oude samenwerkingsovereenkomsten te halen, maar de
bedoeling gelijk te laten. Dat wil zeggen dat de inbreng van Helicon 310 uur is en dat zij daarvan de
helft qua kosten voor eigen rekening nemen. Voor Citaverde zijn dat 200 uur. Het aandeel van Saxion
is 180 uur geworden en dat gaat af van de inzet en bijdrage van Van Hall Larenstein. De nieuwe
getekende samenwerkingsovereenkomst met Saxion is bijgevoegd en daarop is de nieuwe verdeling
goed te zien. Voor Citaverde en Helicon verandert er niets, maar desondanks is hen deze nieuwe
samenwerkingsovereenkomst onlangs toegestuurd. We hebben deze nog niet terugontvangen.
De nieuwe situatie qua subsidie en eigen bijdrage wordt nu (de totalen veranderen niet):
Partner:
Subsidie
Eigen Bijdrage
Van Hall-Larenstein
€ 103.665
€ 33.299,50
Helicon
€ 10.850
€ 10.850
Citaverde
€ 7.000
€ 7.000
Saxion
€ 6.300
€ 6.300
Totaal
€ 127.815
€ 57.449,50
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Positie van de organisatie

De samenwerking met betrokken organisaties verloopt over het algemeen goed. Opdrachtgevers zijn
erg te spreken over de studentproducten en hopen de samenwerking voort te zetten. Collega’s en
directie zijn enthousiast over de tot nu toe bereikte resultaten.
Studenten vinden het erg aantrekkelijk om aan opdrachten te werken waarbij ze met professionals,
burgers en jongeren in gesprek gaan en die “in het echt” gebruikt worden.
De afstemming met ander opleidingen kan nog verbeterd worden.
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Financiën

De uitgaven tot januari 2010 bestaan voor een groot deel uit personele uren van docenten van
Hogeschool Van Hall Larenstein. De realisatie loopt wat achter bij de begrote uren mn. omdat de
onderzoeker wat later is gestart en de bijdrage van een aantal docenten naar 2010 is verschoven.
Jaar
Begrote uitgaven
Realisatie tot januari 2010
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2009
30.738
22.114,82

2010
73.170

2011
71.154

2012
7.703

Tekst voor Groen kennisnet

Zie bijlage De Nieuwe Stad, conceptbrochure Groenbewust stedelijk vernieuwen
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Bijlagen
•
•
•

Beeldverslag deelprojecten
Rapportageformulier
De Nieuwe Stad, conceptbrochure Groenbewust stedelijk vernieuwen
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